
© www.fjreedijk.nl ©

pdf05 GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID (GLB)
HET LANDBOUWBELEID OUDE STIJL (1)

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in de EU beoogt de agrarische bevolking een redelijk inkomen te
verschaffen en de consumenten te verzekeren van voldoende voedsel tegen redelijke prijzen.
Hiertoe zijn in het verleden garantieprijzen (interventieprijzen) en drempelprijzen (referentieprijzen) vastgesteld.
Er zijn ook maatregelen genomen om de eigen landbouw te beschermen: uitvoersubsidies en invoerheffingen.
- Als de marktprijs binnen de EU (PEU) onder de garantieprijs (PG) daalt, dan zullen de interventiebureaus het

aanbodoverschot opkopen, zodat de prijs niet verder zal dalen. De garantieprijs functioneert derhalve als een
minimumprijs en heeft tot doel de producenten een redelijk inkomen te verschaffen.
Aan ondernemingen die willen exporteren, wordt een uitvoersubsidie gegeven die gelijk is aan het verschil
tussen de wereldmarktprijs (PW) en de garantieprijs (PG). Zo wordt de prijs van exportproducten gelijk
gemaakt aan de wereldmarktprijs.

- Als de wereldmarktprijs (PW) lager ligt dan de marktprijs binnen de EU (PEU), wordt er door de EU een
invoerheffing geheven die gelijk is aan het verschil tussen de wereldmarktprijs (PW) en de marktprijs binnen
de EU (PEU). Zo wordt de prijs van importproducten gelijk gemaakt aan de marktprijs binnen de EU.
Als de marktprijs binnen de EU (PEU) boven de drempelprijs (PD) stijgt, dan wordt de invoer uit niet-EU-landen
zonder beperkingen toegestaan, zodat de prijs niet verder zal stijgen. De drempelprijs functioneert derhalve
als een maximumprijs en heeft tot doel de consumenten te verzekeren van redelijke prijzen.

In de grafiek zijn de vraag naar en het aanbod van een landbouwproduct binnen de EU weergegeven.
De invoerheffing en de uitvoersubsidie zijn variabel en veranderen al naar gelang de prijzen schommelen.
Let op: Pas als de marktprijs binnen de EU (PEU) onder de garantieprijs (PG) daalt, gaat de garantieprijs als een

minimumprijs functioneren. Evenzo gaat de drempelprijs pas als een maximumprijs functioneren als de marktprijs
binnen de EU (PEU) boven de drempelprijs (PD) stijgt.

VAN PRIJSBELEID NAAR INKOMENSBELEID (2)

Het prijsbeleid kost de belastingbetaler handen vol geld. Het opkopen van overschotten tegen garantieprijzen en
het verlenen van uitvoersubsidies is immers een kostbare aangelegenheid. Van buiten de EU komt het verwijt dat
de EU zich met zijn invoerheffingen en uitvoersubsidies protectionistisch opstelt. Het gevoerde beleid leidt
bovendien tot hoge voedselprijzen voor de Europese consumenten.
In het landbouwbeleid zijn prijssubsidies inmiddels zoveel als mogelijk vervangen door inkomenstoeslagen.
- Prijsondersteuning leidt automatisch tot extra productie, lage prijzen en dus veel opkopen. Door afbouw van

de prijsondersteuning zijn de kosten voor het opkopen van overschotten sterk gedaald. Ook zijn de prijzen van
EU-landbouwproducten dichter bij de wereldmarktprijzen komen te liggen waardoor kan worden volstaan met
lagere uitvoersubsidies en invoerheffingen.
Wat prijsondersteuning betreft, zijn uiteindelijk alleen de (lagere) garantieprijzen gehandhaafd. Zij worden nu
als “vangnetten” beschouwd, d.w.z. dat ze alleen worden ingezet bij een ernstige verstoring van de markt.

- Bij inkomenssteun ontvangen producenten onder voorwaarden een inkomen voor een bepaalde productie.
Extra productie zal dus geen extra inkomen meer opleveren. Producenten zullen hun productie beperken en
de bestaande overschotten zullen verdwijnen.

HET LANDBOUWBELEID NIEUWE STIJL (3)

De kern van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is de productie van voldoende voedsel op een duur-
zame manier. Het Europese landbouwbeleid bestaat uit twee pijlers: inkomenssteun en plattelandsontwikkeling.
- Voor boeren die milieuvriendelijk en duurzaam werken is er inkomenssteun die bestaat uit een basisbetaling

per hectare en een vergroeningstoeslag.
- Voor plattelandsontwikkeling worden doelsubsidies voor milieu, innovatie en jonge boeren verstrekt.

Lidstaten krijgen steeds meer zeggenschap over en verantwoordelijkheid voor hun eigen landbouwbeleid, maar in
alle lidstaten moet de landbouw ook bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen van de EU. Er komt dan ook
extra aandacht voor de samenwerking van landbouw met andere beleidsterreinen, zoals het milieubeleid.
Het Nederlandse milieubeleid ziet het milieu als gebruiksruimte en is gericht op duurzame economische ontwik-
keling, waarbij het behoud van natuur, hulpbronnen en milieu ook voor toekomstige generaties is verzekerd.
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